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ISKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Raseiniq Viktoro Petkaus pagrindines mokyklos (toliau - Mokyklos) mokiniq asmens
duomenq tvarkymo taisykliq tikslas - reglamentuoti mokiniq asmens duomenq tvarkymo ir
apsaugos reikalavimus, pagrindines mokiniq asmens duomenq tvarkymo, mokiniq, kuriq amZius
daugiau kaip 16 metq, ir mokiniq, kuriq amZius iki 16 metq, tevq (vaiko tevq pareigq turetojq),
teisiq igyvendinimo ir duomenq apsaugos technines bei organizacines priemones mokykloje.

2.Taisykles parengtos vadovaujantis pavyzdinemis Asmens duomenq tvarkymo mokyklose
taisyklemis, patvirtintomis Valstybines duomenq apsaugos inspekcijos direktoriau 2007 m. liepos
4 d. fsakymu Nr.1T-45, Mokiniq registro duomenq saugos nuostatais, Lietuvos Respublikos asmens
duomenq apsaugos istatymu (toliau - ADTAD, 2016 m. balandZio 27 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 del fiziniq asmenq apsaugos tvarkant asmens duomenis ir del
laisvo tokiq duomenq judejimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95l46lEB (toliau - Reglamentas
(ES) 20161679) ir jo igyvendinamaisiais teises aktai, Valstybines duomenq apsaugos inspekcijos
direktoriaus 2008 m. lapkridio 12 d. isakymu Nr. 1T-71(1.12) ,,Ddl Bendrqjq reikilavimtl
otganizacinems ir techninems asmens duomenrl saugumo priemonems patvirtinimo" (toliau -
Bendrieji reikalavimai organizacinems ir techninems asmens duomenq saugumo priemondms),
kitais istatymais bei teises aktais, reglamentuojandiais asmens duomenq tvarkym4 ir apsaug4.

3. Mokyklos darbuotojai, igalioti tvarkyi mokinirl asmens duomenis, privalo laikl.tis Siq
Taisykliq ir bDti pasira5ytinai su jomis supaZindinti. Mokyklos darbuotojai, atlikdami savo pareigas
ir tvarkydami mokiniq asmens duomenis, privalo laikytis konfidencialumo ir saugumo reikalavimq,
nurodytq Siose Taisyklese.

4. Taisyklese vartoj amos pagrindinds s4vokos :

4.1. Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizini asmeni, kurio tapatybe
nustatyta arba kurio tapatybg galima nustatl.ti (duomenq subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybg
galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybg tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustaty.ti, visq pirma
pagal identifikatoriq, kaip antai vard4 ir pavardg, asmens identifikavimo numeri, buvimo vietos
duomenis ir interneto identifikatoriq arba pagal vien4 ar kelis to fizinio asmens fizines, fiziologines,
genetinds, psichines, ekonomines, kult[rines ar socialines tapatybes poZymius;

4.2. Duomenq subjektas - kiekvienas Zmogus, kurio asmens duomenys yra tvarkomi.
4.3. Duomenq valdytojas - kompetentinga institucija, kuri viena ar kartu su kitais nustato

asmens duomenq tvarkymo tikslus ir priemones; kai tokio duomenq tvarkymo tikslai ir priemones
nustatyti Sqiungos arba valstybes nares teises, duomenq valdyojas arba konkretts jo skyrimo
kriterijai gali bfti nustatyti Sqjungos arba valstybes nares teise;

4.4. Duomenq tvarkytojas - fizinis arba juridinis asmuo, valdZios institucija, agenttra ar
kita istaiga, kurie duomenq valdyojo vardu tvarko asmens duomenis;

4.5. Duomenq gavdjas - fizinis arba juridinis asmuo, valdZios institucija, agentlra ar kita
istaiga, kuriai atskleidZiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai tredioji Salis ar ne, i5skyrus valdZios
institucijas, kurios gali gauti asmens duomenis vykdant konkretq tyrim4 pagal valstybes nares teisg,
kai tvarkydamos tuos duomenis tos valdZios institucijos laikosi taikomq duomenq tvarkymo tikslus
atitinkandiq duomenq apsaugos taisykliq;

4.6. Asmens duomenq saugumo paZeidimas - saugumo paZeidimas, del kurio netydia



arba neteisetai sunaikinami, prarandami, pakeidiami, be leidimo atskleidZiami persiqsti, saugomi
arba kitaip tvarkomi asmens duomenys arba prie jq be leidimo gaunama prieiga.

5. Kitos Taisyklese vartojamos s4vokos atitinka ADTA| ir Reglamente (ES) 20161679
vartojamas s4vokas.

II SKYRIIUS
SPECIALIOSIOS NUOSTATOS

6. Mokiniq asmens duomenys Mokykloje tvarkomi Siais tikslais: mokymo sutardiq
apskaitos, mokiniq asmens bylq tvarkymo, elektroninio dienyno pildymo, i5silavinimo ir kitq
paZymejimq i5davimo, mokinio krepSelio paskaidiavimo, Vaiko geroves komisijos darbo
organrzavimo ir vykdymo, nacionalinio mokiniq pasiekimq patikrinimo, pagrindinio ugdymo
pasiekimq patikrinimo, egzaminq organizavimo ir vykdymo, neformaliojo vaikq Svietimo
organizavimo, nemokamo maitinimo organizavimo, Mokyklos nelankandiq mokiniq apskaitos,
Mokyklos veiklos informavimo bendruomenei ir visuomenei (mokiniq kurybiniai darbai, mokyrnosi
pasiekimai, nuotraukos, filmuota medLiaga), tarpinstitucinio bendradarbiavimo, vaiko gerovds
Mokykloje ir visuomeneje uZtikrinimo, svarbaus Mokyklos turto saugumo uZtikrinimo.

7. Mokyklos darbuotojai, atlikdami savo pareigas ir tvarkydami mokiniq asmens
duomenis, privalo laikytis pagrindiniq asmens duomenq tvarkymo principq:

7.1. asmens duomenys tvarkomi teisetai ir s4Ziningai. Mokykla asmens duomenis tvarko
vadovaudamasi ADTAI, Reglamentu (ES) 20161679 ir kitais asmens duomenq tvarkym4 mokyklose
reglamentuoj andiais teises aktais ;

7.2. asmens duomenys renkami Taisykliq 6 punkte apibreZtais tikslais, ir po to tvarkomi
su Siais tikslais suderintais bUdais;

7.3. asmens duomenys tikslls ir, jei reikia asmens duomenq tvarkymui, nuolat
atnaujinami pagal Mokiniq registro (toliau MR) nuostatus. Mokiniq asmens duomenys
atnaujinami ne rediau kup 2 kartus per metus, Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministerijos
(toliau - SUM) nustatl'tu laiku, t. y. priemus naujus -okinim ir suformavus klases naujierns
mokslo metams. Duomenys tikslinami ir atnaujinami, kai tik duomenq subjektas prane5a apie jq
pasikeitim4. Mokykla imasi visq pagristtl priemoniq siekdama uZtikrinti, kad asmens duomenys,
kurie nera tiksltis, atsiZvelgiant ijq tvarkymo tikslus, butq nedelsiant i5trinami arba i5taisomi;

7.4. asmens duomenys adekvatts, tinkami ir tik tokios apimties, kuri butina jiems rinkti ir
toliau tvarkyti, siekiant konkrediq tikslq, nurodytq Taisykliq 6 punkte. Tvarkomq Asmens duomenq
apimties s4ra5as:

7.4.1. mokymo sutardiq apskaitos tikslu yra tvarkoma: mokinir+, jq tevq (globejq,
rUpintojq) vardai, pavardds, gyvenamoji vieta ir telefonq numeriai;

7.4.2. elektroninio dienyno pildymo tikslu - mokinio vardas, pavarde, gimimo data,
klase, mokslo metai, ivertinimai, duomenys apie sveikat4, tevq (globejq, rupintojq) vardai,
pavardes, gyvenamoji vieta, elektroninio pa5to adresai, telefono numeriai;

7.4.3. ivairiq paZymejimq @xz.: mokinio; apie dalyvavim4 sportinese varZybose,
konkursuose, bDreliq lankym4 ir kt.) i5davimo tikslu - mokinio vardas, pavard6, klase, gimimo data,
paiymejimo serija, numeris, i5davimo data, registracijos numeris, gyvenamoji vieta, renginio
pavadinimas;

7 .4.4. pagal Mokiniq registro nuostatus Mokykla tvarko Mokiniq registro objekto asmens
duomenis: vardas, pavarde, asmens kodas, pilietybe, deklaruotos ir faktines g).venamosios vietos
adresas, gimtoji kalba (-os), mokyis i mokykl4 atvykimo/iSvykimo duomenis (i5 kur atvyko/kur
i5vyko, atvykimo/i5vykimo data, iSlykimo prieZastis, isakymo numeris, gimnazijos baigimo data),
bendrus duomenis apie moksl4 (klase, mokymosi programa, mokymosi forma/bfldas, dorinis
ugdymas, kalba, kuria mokosi, kalbos, kuriq mokosi, paZymejimai, socialiai remtinas, nemokamai
maitinamas, paveZejimas, specialieji ugdymosi poreikiai, kurso kartojimas, mokinio asmens bylos
numeris, mokymosi sutartis, lankomi neformaliojo vaikq Svietimo bfireliai, i5silavinimas, valstybe
ir Gimnazija (pavadinimas, kodas), kurioje igytas i5silavinimas;



7.4.5. pagal Mokiniq registro nuostatus Mokiniq registre kaupiami duomenys apie
Mokiniq registro objekto 5eim4, Mokyklos, kurioje mokosi Registro objektas, duomenys (gaunami
i5 Svietimo ir mokslo institucijq registro), duomenys, gaunami kiekvienais mokslo metais, apie
Registro objekto mokym4si bendrojo lavinimo mokykloje;

7.4.6. Vaiko geroves komisijos darbo organizavimo ir vykdymo tikslu - mokinio vardas,
pavardd, gimimo data, gyvenamoji vieta, telefono numeris, sutrikimai. Ypatingi asmens duomenys
(pvz.: specialieji mokinio poreikiai) tvarkomi tik esant tevq (globejq, rlpintojq) ra5ti5kam
sutikimui;

7 .4.7 . neformaliojo vaikq Svietimo organizavimo tikslu - mokinio vardas, pavarde, klasd,
vadovas, mokslo metai;

7.4.8. nemokamo maitinimo organizavimo tikslu - mokinio vardas, pavarde, gimimo
data, klase, tevq (globejq, rDpintojtl) vardai, pavardds, kontaktiniai telefonai;

7.4.9. Mokyklos nelankandiq mokiniq apskaitos tikslu - mokinio vardas, pavard6, klase,
gimimo data, tevq (globejq, r[pintojq) vardai, pavardds, kontaktiniai telefonai;

7.4.10. nacionalinio mokiniq pasiekimq patikrinimo tikslu - mokinio vardas, pavarde,
klase, mokomoji kalba, ly.tis, mokymo programa;

7.4.11. pagrindinio ugdymo pasiekimq patikrinimo tikslu - mokinio vardas, pavarde,
klase, asmens dokumento serija, numeris, mokomoji kalba, lytis, mokymo programa;

7.4.12- Mokyklos veiklos informavimo bendruomenei irlar visuomenei tikslu - mokiniq
sukuftas kiirybinis darbas, kur uZfiksuotas mokinio vardas, pavardd, gimimo data, klase, apie
mokiniq veikl4 sukufta filmuota medLiaga irlar nuotraukos, kur uZfiksuotas mokinys;

7.4.13. mokiniq, kurie gerai mokosi, lanko gimnazijq, pagyrimo Mokyklos internetineje
svetaineje tikslu - mokinio vardas, pavarde, klase;

7 .4.14. Mokykla tvarko mokiniq asmens duomenis ir kitais apibreZtais ir teisetais tikslais,
pvz., mokiniq bylq archyvo tvarkymas;

7.4.15. Mokyklos svarbaus mokiniq patydiq tikslu - vaizdo duomenys, susijg su fiziniais
asmenimis naudoj ant automatines vaizdo stebej imo priemones;

7.5. Mokykloje tvarkomi mokiniq asmens duomenys vidaus administravimo tikslu:
7.5.1. mokiniq duomenys: vardas, pavarde, asmens kodas, el. paStas, slaptaZodis, telefono

Nr., gimimo data, klasd, lytis, foto nuotrauka, gyvenamosios vietos adresas, pilietybe, gimtoji kalba,
programos kurso kartoj imas:

7.5.2. sveikatos duomenys: fizinio ugdymo grupe, regejimo a5trumas, sveikatos
duomenys del galimos alergines reakcijos i aplink4 irlar maist4, del neigalumo;

7.5.3. rizikos veiksniai, gydytojo nurodymai ir rekomendacijos;
7.5.4. mokiniq tevq duomenys: vardas, pavarde, asmens kodas, el. paStas, telefono Nr.,

gyvenamosios vietos adresas, darbovietes pavadinimas, uZimamos pareigos, gimimo data;
7.6. Mokiniq iki 16 metq asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenq

tvarkymo tikslai. Mokiniq registro objekto duomenys yra saugomi Mokiniq registro duomenq
bazeje. Mokiniq registro objektui pakeitus ugdymosi/mokymosi istaig4, Mokiniq registro objekto
duomenys atitinkamai yra priskiriami kitai ugdymosi/mokymosi istaigai. Mokiniq registro objektui
i5vykus i5 mokyklos jo duomenys saugomi Registro duomenq bazeie.

8. Mokiniq asmens duomenq rinkimo tvarka:
8.1. priemus naujus mokinius ir suformavus klases naujiems mokslo metams, duomenys

apie mokinius i mokiniq registr4 fvedami i5 mokinio tevq (globejq, rlpintojq) Mokyklai pateiktq
dokumentq, nustatytos formos anketq:

8.1.1. mokinio vardas, pavardd, asmens kodas - i5 gimimo liudijimo ar kito asmens
dokumento;

8.1.2. gyvenama vieta, tevq (globejq, rlpintojq) vardai ir pavardes - tiesiogiai i5
duomenq objekto ar Svietimo fstaigq;

8.1.3. duomenys apie sveikat4 - i5 medicininiq paZymq
8.1.4. duomenys apie specialiuosius ugdymosi poreikius - i5 Svietimo pagalbos tarnybos

paLymr4.



8.2. duomenis i mokiniq registr4 iveda ir toliau tvarko Mpokyklos direktoriaus isakymu
paskirti darbuotojai;

8.3. i mokiniq registr4 ivesti duomenys teikiami Svietimo valdyrno informacinei sistemai

ISVIS; Lietuvos SU{U nustatytais terminais ir tvarka.
9. Mokiniq asmens duomenq teikimas duomenq gavejams:
9.1. asmens duomenys gali bfiti teikiami tik vadovaujantis ADTAf 5 straipsnyje

nustatytais teiseto tvarkymo kriterijais pagal sudaryt4 asmens duomenq teikimo sutarti arba gavus
duomenq gavejo ra5ytinipra5yrn4 $agal ADTAI 6 straipsni).

9.2. duomenq gavejai ir gavejq grupes - Svietimo informaciniq technologijq centras,
Raseiniq rajono savivaldybes administracija, Raseiniq rajono savivaldybes administracijos Svietimo,
kultUros ir ugdymo skyrius, Vaiko teisiq apsaugos skyrius, Siauliq apskrities vyriausiasis policijos
komisariatas Raseiniq rajono policijos komisariatas, Svietimo istaigos, VS{ Raseiniq psichikos
sveikatos centras, Raseiniq rajono Svietimo pagalbos tar:nyba;

9.3. duomenq teikimas duomenq gavejams elektroninemis rySio priemonemis. Asmens
duomenys teikiami elektroninemis ry5io priemondmis nepaZeidZiant konfidencialumo principo, kai
butina uZtikrinti Mokyklos paslaugq teikimq.

10. Mokiniq asmens duomenis tvarko tik tie asmenys, kuriems jie yra bltini funkcijq
vykdymui: klasiq vadovai, dalyko mokyojai, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas-
logopedas, psichologas, neformaliojo vaikq Svietimo mokyojai, mokyklos administraciia,
ra5tvedys, rikvedys. Sie darbuotojai duomenis tvarko Siq Taisyklh47.4.l - 7.4.14 punktq apimtimi
nustatytu tikslu, taip pat pagal 7 .4.15. punkto asmens duomenq s4ra54.

IV SKYRIUS
ASIⅥENS DUOM[ENv VALDYTOJO PAREIGOS

11. Mokykloje tvarkomq mokiniq asmens duomenq valdy,toja yra Raseiniq Viktoro
Petkaus pagrindine mokykla, juridinio asmens kodas L90105779, adresas Vilniaus g. 11, Raseiniai,
kuri:

1 1 . 1 . ttltil<rina duomenq subj ekto teisiq igyvendinim4 ir vykdo Bendruosiuose
reikalavimuose organizacindms ir techninems asmens duomenq saugumo priemonems ir kituose
teises aktuose, reglamentuojandiuose asmens duomenq tvarkym4, nustatytas asmens duomenq
valdytojo pareigas;

11.2. paskiria asmeni (-is), atsakingus uZ mokiniq asmens duomenq tvarkym4 Mokykloje;
11.3. rengia Mokiniq asmens duomenq apsaug4 ir tvarkym4 reglamentuojandius teises

aktus, ne rediau kaip kart4 per dvejus metus perZiuri Taisykles ir prireikus inicijuoja pakeitimus;
11.4. ne rediau kaip kart4 per dvejus metus atlieka mokiniq asmens duomenq tvarkymo

rizikos vertinim4, parengia ataskait4 ir prireikus imasi priemoniq rizikai pa5alinti arba sumaZinti;
11.5. organizuoja darbuotojq, atsakingq uZ mokiniq asmens duomenq tvarkym4, mokym4

ir kvalifikacijos tobulinim4 asmens duomenq teisines apsaugos srityje.

III SKYRIUS
ASIⅥ:ENS DUOMIENv SUBJEKTu SUTIKI]Ⅶ AS TVARKYTI

Jv ASMENS DUOMENIS

12. Asmens duomenq subjektai, t. y. mokiniai, kuriq amZius daugiau kaip 16 metq (toliau
mokinys), mokiniq tevai (vaiko tevq pareigq turetojas), kuriq vaikq, besimokandiq Mokykloje,
amZius iki 16 metq (toliau - tevai), sutikim4 d61 asmens duomenq tvarkymo i5rei5kia ra5ti5kai,
pagal nustatlt4 form4 (priedas), patvirtindami, jog sutinka, kad jq asmens duomenys Mokykloje
b0tq tvarkomi Siose Taisyklese nurodyais tikslais.

13. Duomenq subjektas turi teisg betkuriuo metu at5aukti savo sutikim4, jeigu jo asmens
duomenys tvarkomi neteisetai. Sutikimo at5aukimas nedaro poveikio sutikimu pagristo duomenq



tvarkymo, atlikto iki sutikimo at5aukimo, teisdtumui. Duomenq subjektas apie tai informuojamas
prie5 jam duodant sutikim4.

III SKYRIUS
DUOM[ENv SUBJEKTv TEISЁ S

14. Direktoriaus isakymu paskirtas Mokyklos darbuotojas uZtikrina, kad duomenq subjekto
teises biitq tinkamai igyvendintos ir visa reikalinga informacija duomenq subjektui bfltq pateikiama
ai5kiai, suprantamai bei priimtina forma.

15. Duomenq subjekto teises ir jq igyvendinimo bUdai:
15.1. Zinoti (b[ti informuotam) apie savo (mokinys) ar vaiko (tevai) asmens duomenq

tvarkym4:
15.1.1. Mokykla, i5 duomenq subjekto tiesiogiai rinkdama asmens duomenis, suteikia

toki4 informacijq: savo rekvizitus, nurodo, kokiais tikslais tvarkomi mokinio asmens duomenys,
kam ir kokiais tikslais jie teikiami, kokius asmens duomenis duomenq subjektas privalo pateikti ir
kokios yra duomenq nepateikimo pasekmes;

15.1.2. Mokykla duomenq subjektui suteikia informacij4 apie teisg susipaZinti su
Mokykloje tvarkomais jo (mokinio) arba vaiko (tevai) asmens duomenimis, teisg reikalauti i5taisyti
neteisingus, nei5samius, netikslius asmens duomenis bei teisg nesutikti, kad biitq tvarkomi tam tikri
neprivalomi duomenq subjekto asmens duomenys.

15.2. susipaZinti su savo (mokinys) ar vaiko (tevai) asmens duomenimis ir kaip jie yra
tvarkomi:

15.2.1. jei duomenq subjektui (mokiniui), vaiko tdvams kyla klausimq del jq asmens
duomenq tvarkymo, jie turi teisg kreiptis i Mokyklos administracij4 ir, pateikg asmens tapatybg
patvirtinanti dokument4 bei ra5ytini praSym4, gauti informacij4, i5 kokiq Saltiniq ir kokie duomenq
subjektq asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;

15.2.2. Mokyklos direktoriaus isakymu paskirtas darbuotojas duomenq subjektui parengia
atsakym4 ir pateikia praSomus duomenis ne veliau kaip per 30 kalendoriniq dienq nuo kreipimosi
dienos. Duomenq subjekto pra5ymu tokie duomenys turi btti pateikiami ra5tu.

15.3. reikalauti i5taisyti, sunaikinti savo (mokinys) vaiko asmens duomenis arba
sustabdyti asmens duomenq tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant ADTAf ir
(arba) Reglamento (ES) 20161679) nuostatq. Jei duomenq subjektas, susipaZings su savo (mokinys)
arba tevai nustato, kad asmens duomenys yra neteisingi, nei5sam[s ar netiksl[s, ir, pateikdamas
asmens tapatybg patvirtinanti dokument4, kreipiasi i Mokykl4. Mokyklos direktoriaus isakymu
paskirtas darbuotojas privalo nedelsiant asmens duomenis patikrinti ir duomenq subjekto pra5ymu
(raS1tine, Zodine ar kita forma) nedelsiant i5taisyti neteisingus, nei5samius, netikslius asmens
duomenis irlar sustabdl'ti tokiq asmens duomenq tvarkymo veiksmus, i5skyrus saugojim4;

15.4. duomenq subjektq teise nesutikti, kad jq asmens duomenys bltq tvarkomi:
15.4.1. mokinys ir tevai turi teisg nesutikti (ra5tu, Lodlitt. ar kitokia forma), kad butq

tvarkomi tam tikri neprivalomi jq (mokiniq) ir vaikq asmens duomenys. Toks nesutikimas gali buti
pareik5tas duomenq rinkimo metu neuZpildant tam tikry pra5ymo ar sutarties, anketos vietq
(eiludiq) arba veliau gavus bet kokios formos duomenr4 subjekto pra5ym4 nutraukti tam tikrq
neprivalomq asmens duomenq tvarkym4. Kad 5i teise brltq igyvendinama, duomenq subjektui
privalo blti suteikta informacija, kurie jo asmens duomenys yra neprivalomi tvarkyti;

15.4.2. gavus duomenq subjekto pra5ym4 nutraukti tam tikry neprivalomq asmens
duomenq tvarkym4, Mokykla nedelsiant ir nemokamai nutraukia neprivalomll asmens duomenq
tvarkymo veiksmus, iSskyrus istatymq nustatytus atvejus, ir informuoja duomenq gavejus.

IV SKYRIUS
KONFIDENCIALUMO IR SAUGUM[O NUOSTATOS



16. Mokyklos darbuotojai, direktoriaus isakymais paskirti tvarkyti mokiniq asmens
duomenis, turi laikyis konfidencialumo principo ir laiky.ti paslaptyje bet koki4 su asmens
duomenimis susijusi4 informacij4, su kuria jie susipaZino vykdydami savo pareigas, nebent tokia
informacija bltq vie5a pagal galiojandiq istatymq ar kitq teises aktq nuostatas. Pareiga saugoti
asmens duomenq paslapti galioja taip pat ir perejus dirbti i kitas pareigas, pasibaigus darbo ar

sutartiniams santykiams.
I7. Mokykla, direktoriaus isakymu paskiria atsaking4 darbuotoj4, kuris su Siomis

Taisyklemis supaZindina pasira5ytinai duomenq subjektus: mokinius, kuriq amZius daugiau kaip 16

metq, mokinius, kuriq amZius maZiau kaip 16 metq, tel.us, vaiko tevq pareigq turetojus, gaufia
duomenq subjektq ra5ti5k4 sutikim4, kad duomenq subjektas sutinka, jog Mokykla tvarkytq jq
asmens duomenis ir uZtikrina Siq Taisykliq igyvendinim4.

18. Darbuotojai gali susipaZinti bei naudotis tik tais dokumentais ir duomenq rinkmenomis,
su kuriais susipaZinti ir juos tvarkyti jie buvo igalioti.

19. Darbuotojai turi imtis priemoniq, kad bttq uZkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisdtam
mokiniq asmens duomenq sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam ne
teisetam tvarkymui, saugodami dokumentus bei duomenq rinkmenas tinkamai ir saugiai bei
vengiant nereikalingq koprjq darymo. Jei darbuotojas abejoja fdiegtq saugumo priemoniq
patikimumu, jis turi kreiptis i Mokyklos direktoriq, kad bltq ivertintos turimos saugumo priemones
ir, jei reikia, inicijuotas papildomq priemoniq isigijimas ir idiegimas.

20. Darbuotojai, kurie automatiniu btidu tvarko mokiniq asmens duomenis arba i5 kuriq
kompiuteriq galima patekti i vietinio tinklo sritis, kuriose yra saugomi asmens duomenys, naudoja
Mokiniq duomenq bazes ir el. dienyno TAMO pagal galiojandias taisykles sukurtus slaptaZodZius.
SlaptaLodliai keidiami periodi5kai, ne rediau kaip kart4 per tris mdnesius, o taip pat susidarius tam
tikroms aplinkybems (pvz.: pasikeitus darbuotojui, i5kilus isilauZimo gresmei, kilus ftarimui, kad
slaptaZodis tapo Zinomas tretiesiems asmenims, ir pan.). Darbuotojas, dirbantis konkrediu
kompiuteriu, gali Linott tik savo slaptaZodi.

21. UZ kompiuteriq prieLiirq atsakingas darbuotojas privalo uZtikrinti, kad asmens
duomenq rinkmenos nebiitq ,,matomos" (shared) i5 kitq kompiuteriq, o antivirusinds programos
atnaujinamos ne rediau kaip kart4 per menesi.

V SKYRIUS
BAIGIAMIOSIOS NUOSTATOS

22. Taisykles atnaujinamos (perZi[rimos, keidiamas, papildomas, rengiamos naujos) ne
rediau kaip kart4 per metus arba pasikeitus teises aktams, kurie reglamentuoja asmens duomenq
tvarkym4.

23. Darbuotojai, kurie atsakingi uZ Siose Taisyklese nurodyq asmens duomenq subjektq
(mokiniq) asmens duomenq tvarkym4, arba darbuotojq atliekamos funkcijos sudaro galimybE
suZinoti mokiniq asmens duomenis, privalo vykdyti Siose taisyklese nustatytus asmens duomenq
tvarkymo reikalavimus.

24. Mokyklos darbuotojas, lrykdantis asmens duomenq teisines apsaugos reikalavimq
laikymosi Mokykloje kontroles funkcijas, ne rediau kaip kart4 per dvejus metus atlieka asmens
duomenq tvarkymo rizikos vertinim4 ir ataskait4 pateikia Mokyklos direktoriui. Taisykles
skelbiamos Mokyklos intraneto svetainej e.

25. UZ Siq Taisykliq paZeidim4 darbuotojams, atsakingiems uZ mokiniq asmens duomenq
tvarkym4, taikoma Lietuvos Respublikos istatymuose numatyta atsakomybe.



SUTIKIMAS DEL ASMENS DUOMENU (AD)
RINKIMO IR TVARKYMO (rrva9

A5, sutinku, kad Raseiniq Viktoro Petkaus

pagrindine mokykla rinktq ir tvarkytq lenteleje sutikimu paZymetus mano asmens duomenis (toliau
trumpinama (AD) apie mano nepilnameti

(vaiko vardas, pavardd)

AD rinkimo
ir tvarkymo
tikslas

Tvarkomi asmens duomenys AD
saugojimo
terminas

SUTINKU NESUTINKU

Mokymo
sutariiq
apskaitos
tikslu

Mokiniq, jq tevq ( globejq, rfipintojq)
vardai, pavardes, asmens kodai,
gyvenamoj i vieta, telefonq numeriai.

Saugojimo
terminas
nustatytas
I,R

istatymux
Dienynq
pildymo
tikslu

Mokinio vardas, pavarde, klase, grupe,
mokslo metai, ivertinimai, pastabos,
pagyrimai, lankomumas, asmens bylos
numeris, tevq (globejq, rlpintojq) vardas,
pavarde, gyvenamoj i vieta, telefono
numeriai, elektroninio pa5to adresas.
Elektroniniame dienyne tvarkomi
ypatingi mokinio asmens duomenys:
sveikatos duomenys, atleidimai nuo klno
kult[ros, specialiej i mokinio mokymosi
poreikiai.

Saugojimo
terminas
nustatltas
LR
istatymu*

Mokyklos
bendruomen
6s nariq
saugumo
uitikrinimo
tikslu

Yaizdo stebejimo kamerq mokyklos
koridoriuose, rlbineje ir prie mokyklos
pastato ira5ai

Dienos

ira5as
automatiSk
ai
saugomas
sistemoje
vien4
menesi.

fvairiq
paZym6jimq,

Mokinio vardas, pavarde, gimimo data,
asmens kodas, klase, grupe, fvertinimai,
paLymejimo serij a, numeris, i5davimo
data, registracijos numeris, renginio
pavadinimas, mokinio nuotrauka
(naudoj ama i5duodant mokinio
pa?ymejim4)

Saugojimo
terminas
nustatytas
LR
fstatymu*

KlasEs
krep5elio ir
mokinig
duomenq
registro
adminis-
travimo
tikslu

-privalomi duomenys: mokinio vardas,
pavardd, asmens kodas, gimimo data, lytis,
mokytis i mokykl4 atvykimo/i5vykimo
duomenys, bendri duomenys apie moksl4:
kalba, kuria mokosi; kalbos, kuriq mokosi;
mokymosi forma; paZymej imai; mokyklos
baigimo data;klase; mokslo metai;
prailgintos mokymosi dienos grupe; kurso
kartojimas; mokinio bylos numeris;

Saugojimo
terminas
nustatytas
LR
istatymu*

paskatinimq
(padOkos,
diptomai)
iSdavimo
tikslu



neformalioj o Svietimo programq
pasirinkimai; pilietybe.
-papildomi duomenys: adresas, telefono
numeris, tevq (globejq, rlpintojq) vardai
pavardes, adresas, elektroninis pa5tas,

telefono numeriai, socialiai
remtinas/remiamas, dorinio ugdymo
pasirinkimai, informacij a, j ei vaikas
na5laitis.
-ypatingi duomenys:
sveikatos duomenys, specialiej i mokinio
mokymosi poreikiai, sutrikimai

Vaiko
gerov6s
komisijos
darbo
organizavim
oir
rykdymo
tikslu

Mokinio vardas, pavardd, gimimo data,
gyvenamoji vieta, telefono numeris, klasd,

grupe, mokslo metai.
Siuo tikslu tvarkomi ypatingi mokinio
asmens duomenys: sveikatos sutrikimai,
specialieji mokinio mokymosi poreikiai.

Saugojimo
terminas
nustatytas
LR
istatymu*

Patikrinimq
organizavim
oir
rykdymo
tikslu

Mokinio vardas, pavardd, asmens kodas,
kalba, kuria mokosi, mokslo metai.

Saugojimo
terminas
nustatytas
LR
istatymu*

Nefornla…

liojo

6vietinlo

organlzavlm

o tiksh

Saugojimo
terminas
nustatytas
LR
istatymu*

Nemokamo
maitinimo ir
mokesiio uZ
vaiko
iSlaikymq
ugdymo

istaigoje
apskaitos
tikslu

Mokinio vardas, pavarde, klase, grupe,
gimimo data, mokslo metai

Mokyklos
nelankaniiq
mokinig
apskaitos
tikslu

Mokinio vardas, pavarde, klase, grupe,
gimimo data, mokslo metai, adresas

satlgaimo
tenninas

nustatytas

LR

IStatymu*
BendruOme
lnes lr

vlsuolllenes

lnbrmavlm
o aple

mokyklos
Veikll ir

bendruolllen

Mokiniq, jq tevq ( globejq, riipintojq)
vardas, pavarde, klrybiniai darbai,
informacij a apie pasiekimus, dalyvavim4
renginiuose, nuotrauka, v aizdo medLiaga,
kurioje uZfiksuotas duomenq subjektas* *

Vienerius
mokslo
metus,
veliau
duomenys
perkeliami
ir saugomi
kaip

Mokinio vardas, pavarde, klase, vadovas,
mokslo metai, gimimo data

Saugojimo
terminas
nustatytas
LR
istatymu*

□

□



es narlЧ

pasiekilnus

tikslu

mokyklos
metra5tis
pagal LR
istatymus*
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Informacija apie duomeng subjekt4, kuri yra perduodama uZ Europos Ekonomin€s Erdv6s ribql:
Linkedln corporation (JAV) (Duomenys saugomi pagal privatumo skydo (Privacy Shield) program4);
Google LLC (JAV) (Duomenys saugomi pagal privatumo skydo (Privacy Shield) program4);
Facebook, Inc (JAV) (Duomenys saugomi pagal privatumo skydo (Privacy Shield) program4);
Wix.com, Inc (JAV) (Duomenys saugomi pagal privatumo skydo (Privacy Shield) programfl;

'Europos Ekonoming Erdvg sudaro visos Europos S4jungos valstybds nares, bei Islandija, Lichten5teinas ir Norvegija.
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Su ptteikta inforinac」 a SUSIPAZINAU
(sutikim4 pildZiusio tOvo (globejo, riipintojo) vardas, pavarde, para5as)



SUTIKIIⅦAS TVARKYTI ASIⅥENS DUOM:ENIS

(d江→

(sudarymo vieta)

A5,
(vardas, pavarde)

(kontaktiniai duomenys, klase)

su Raseiniq Viktoro Petkaus pagrindines mokyklos mokiniq asmens duomenq tvarkymo
taisyklemis, patvirtintomis direktoriaus 2018 m. gruodZio 31 d. fsakymu Nr. V-24-226 ,,Ddl asmens
duomenq tvarkymo taisykliq patvirtinimo".

ParaSas Vardas ir pavarde


